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دارای مجوز صالحیت انجام
پروژههای فناوری اطالعات از
شورای عالی انفورماتیک

بستهی نرمافزاری ویژهی
سازمانهای علمی ،آموزشی و پژوهشی
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راهنمای مدیریت
استاندارد مجالت پژوهشی

مجلهی پژوهشی استاندارد

مجلهای که مقاالت پژوهشگران را پس از انجام داوری توسط متخصصان
در بازهی زمانی منظم منتشر میکند.
مجالت پژوهشی به دستهای از نشریات گفته میشود که یافتههای علمی پژوهشگران را در چارچوب
مقاالت اصیل دریافت میکنند و آنها را پس از بررسی متخصصان و انجام اصالحات احتمالی به
صورت کاغذی و الکترونیک منتشر میکنند .این مجالت بر پایهی کیفیت مقاالت پذیرفته شده ،فرایند
داوری ،نظم در انتشار و شاخصهای دیگر امتیاز میگیرند و اعتبار مییابند .امروزه داشتن پایگاه اینترنتی
استاندارد نه تنها به انجام مدیریت الکترونیک این نشریات کمک میکند بلکه از شاخصهای ارزیابی
نشریات نیز به شمار میآید.

پنج ویژگی بنیادی مجلهی استاندارد
مقاالت مجله بر پایهی ساختار استاندارد و با پیروی از یکی از الگوهای رایج
استناد نوشته شده باشند.
اصیل بودن مقاالت و نداشتن تشابه بسیار به مقاالت دیگر به کمک نرمافزارهای
مشابهتیاب بررسی شود.
داوری الکترونیک مقاالت بر پایهی فرایند داوری استاندارد انجام شود و هر
مقاله پروندهی الکترونیک داشته باشد.
مقاالت مجله باید بهموقع (ابتدای هر دورهی انتشار) در وبگاه اختصاصی
نشریه منتشر شود.
اطالعات مقاالت مجله در نمایههای معتبر داخلی و بینالمللی منتشر شود و
ارتباط وبگاه مجله با نمایهها برقرار باشد.
آیا میدانید
یکتاوب با بیش از  15سال تجربه خدماتدهی به دانشگاهها ،انجمنهای علمی
و دیگر مراکز علمی و پژوهشی و راهاندازی و پشتیبانی بیشاز  ۱۲۰۰پایگاه
اینترنتی میتواند راهنما و پشتیبان شما برای استاندارسازی همهی فرایندهای
مرتبط با مجالت پژوهشی باشد.
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چرا یکتاوب؟

چرا دانشگاهها و انجمنهای علمی برتر کشور نرمافزار یکتاوب را برای
مدیریت پایگاه اینترنتی مجالت انتخاب کردهاند؟
یکتاوب بستهی نرمافزاری ویژهی سازمانهای علمی ،آموزشی و پژوهشی است .این بستهی نرمافزاری
دستاورد سالها پژوهش و تجربه است و افزونهها یا ماژولهای آن پس از بررسی فرآیندهای مختلف
پژوهشی و آموزشی سازمانهای برتر و دریافت پیشنهادهای فرهیختگان دانشگاهی طراحی شده است.
توانمندیهای یکتاوب سبب شده است تا دانشگاهها و پژوهشگران بسیاری به آن اعتماد کنند ،چنانکه
بسیاری از پایگاههای اینترنتی مجالت پژوهشی با یکتاوب راهاندازی شده است.
طراحی بومی ،سادگی و انعطافپذیری ،امنیت باال ،ابزارها و امکانات ویژه و بهروزرسانی سامانهها با
توجه به نظرهای کاربران در کنار آموزش همیشگی ،امکان آزمایش سامانهها ،سرعت و دقت در اجرای
سفارشها ،دارا بودن مجوزهای قانونی و شافیت اسناد ،از ویژگیهای اصلی یکتاوب است که سبب اقبال
کاربران فرهیخته به آن شده است.
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انتشار مشخصات مجله

معرفی مجله ،اهداف و زمینهها  ،اعضای هیات تحریریه ،اطالعات تماس،
خبرهای نشریه و راهنمای نگارش مقاله
در سامانهی اختصاصی یکتاوب برای مدیریت الکترونیک مجالت پژوهشی صفحات ویژهای برای
اطالعرسانی دربارهی مجله طراحی شده است .پس از دریافت این سامانه الزم است اطالعات مجله را
در صفحات مربوط منتشر کنید .این صفحات عبارتاند از :دربارهی نشریه ،هیات تحریریه ،اهداف و
زمینهها ،اخبار نشریه ،راهنمای نگارش مقاله و اطالعات تماس .برای انتشار اطالعات در این صفحات به
بخش «اخبار مطالب» بروید و انتشار اطالعات را در صفحات مربوط انجام دهید .چگونگی کار با بخش
اخبار و مطالب در راهنمای آنالین توضیح داده شده است.

صفحهی اصلی پایگاه مجله
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برای انتشار اطالعات مجله به بخش اخبار و مطالب در صفحهی مدیریت پایگاه مراجعه کنید و نوشتن مطلب را
کلیک کنید .چگونگی افزودن مطلب به صفحات پایگاه در راهنمای آنالین آمده است.

اطالعات شناسنامهای مجله ،مانند عنوان فارسی و انگلیسی ودیگر شناسهها و کدهای بینالمللی مجله را در
صفحهی مشخصات اصلی نشریه وارد کنید.

از بخش تنظیمات نشریه به فرم مشخصات اصلی نشریه دسترسی پیدا میکنید.
نشانی مستقیم این فرمhttp://yoursite.ir/admin_set_journalinfo.php :
به جای  yoursite.irنشانی پایگاه مجله را بگذارید.
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دریافت اطالعات مقاالت

برای دریافت اطالعات دقیق مقاله الزم است فرم ارسال مقاله را تنظیم
کنید و بخشهای اجباری و اختیاری آن را مشخص کنید.
در سامانه یکتاوب فرم ارسال مقاله که برای دریافت مقاله از پژوهشگران به کار میرود ،بسیار
انعطافپذیر طراحی شده است .مدیر پایگاه مجله در بخش مقاالت میتواند گزینههای این فرم را فعال،
اجباری یا اختیاری تعیین کند .افزون بر این ،الزم است موضوعات مقاالت (زمینههای پذیرش مقاله) ،نوع
فایلهای دریافتی و دیگر تنظیمات مربوط به بخش مقاالت را مشخص کند.
در بخش مقاالت روی
دکمه تنظیمات کلیک کنید

تنظیمات اصلی مقاالت
را بررسی کنید
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بخشهای تنظیمات ویژهی مقاالت را یکییکی باز کنید و اطالعاتی را که درج آنها در فرم ارسال مقاله
باید اجباری یا اختیاری باشد ،تعیین کنید.

به بخش تنظیمات مقاالت بازگردید و  موضوعات مقاالت را تعیین کنید .موضوعات مقاالت همان زمینههای
پذیرش مقاالت و همچنین تخصص داوران هستند .هنگام معرفی داوران به برنامه میتوانید آنها را بر
پایهی موضوعات مقاالت دستهبندی کنید ،چنانکه مقاالت یک موضوع خاص برای داوران متخصص در
آن موضوع فرستاده شود.
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پروندهی الکترونیک مقاله

در یکتاوب پروندهی الکترونیک برای هر مقاله ساخته میشود و همهی
اقدامات انجام شده در پروندهی مقاله ثبت میشود.
با ارسال هر مقاله در سامانهی یکتاوب یک پروندهی الکترونیک اختصاصی برای آن ساخته میشود.
این پروند هها در بخش مقاالت نگهداری میشوند و با کلیک روی کد هر مقاله به پروندهی آن دست
مییابید .ارسال مقاله برای عوامل داوری از پروندهی مقاله انجام میشود و همهی اقدامات انجام شده
برای آن مقاله به طور خودکار در پروندهی آن ثبت میشود .پژوهشگران از صفحهی شخصی خود
در پایگاه مجله به پروندی مقاله دست مییابند و بیآنکه مشخصات عوامل داوری را ببینند در جریان
اقدامات انجام شده قرار میگیرند.
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هر مقاله یک کد الکترونیک
اختصاصی دارد و با کلیک روی آن
به پروندهی مقاله دست مییابید.

یکتاوب به عنوان نخستین نرمافزار هوشمند مدیریت نشریات ،امکان «بررسی و نمایش مقاالت مشابه» برای
مقاالت فارسی در بیش از   400پایگاه مجل هی کشور را دارد.

ارسال مقاله برای
عوامل داوری

با یکتاوب امکان انتشار مقاالت بسیار مشابهی که پیشتر در مجالت پژوهشی کشور منتشر شدهاند به حداقل میرسد.
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فرایند داوری الکترونیک

برای انجام داوری الکترونیک الزم است عوامل داوری را به برنامه
معرفی کنید و تنظیمات مربوط را انجام دهید.
سامانهی داوری الکترونیک امکان ارتباط سریع میان مدیران اجرایی مجله و داوران را فراهم میکند.
داوری مقاالت به دو صورت ساده و پیشرفته (سامانهی سبا) امکانپذیر است .امکان ساخت انواع فرمهای
داوری ،امکان ارسال نامههای الکترونیک یادآوری ،پذیرش و رد مقاالت ،امکان ویرایش این نامهها،
امکان گزارشگیری جامع از داوریها و امکان صدور گواهی داوری از دیگر قابلیتهای سامانهی
داوری الکترونیک یکتاوب است.
عوامل داوری را معرفی کنید
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در بخش داوری روی دکمه
تنظیمات کلیک کنید و
تنظیمات داوری را برسی کنید

برای ساختن فرمهای الکترونیک به بخش فرمهای داوری بروید .روی دکمهی افزودن فرم جدید
کلیک کنید .نام فرم را بنویسید و دکمهی تایید را بزنید  .سپس به مدیریت فرمها بازگردید و پرسشهای
مورد نظر را به فرم بیفزایید  .چگونگی ساختن فرم در راهنمای آنالین برنامه توضیح داده شده است.

مراحل داوری الکترونیک در نرمافزار مدیریت الکترونیک نشریات یکتاوب به صورت زیر است:
 .1فرستادن مقاله توسط نگارنده
 .2دریافت مقاله توسط مدیر اجرایی و ارسال برای دبیر علمی
 .3بررسی اولیهی مقاله توسط دبیر علمی
 .4پیشنهاد داوران توسط سرگروههای داوری
 .5فرستادن مقاله به داور برای بررسی و اعالم نظر
 .6بررسی مقاله توسط داور و تکمیل فرم داوری
 .7بررسی نظرات داوران و پیشنهاد اصالح به نگارندهی مقاله

ارسال مقاله برای داور
از پروندهی مقاله

ارسال همزمان
نامهی الکترونیک
اطالعرسانی به داور

مدیر پایگاه از صفحهی اصلی مدیریت از اعالم نظر داوران و دیگر رویدادهای مرتبط با مقاالت آگاه میشود.
چگونگی فرایند داوری الکترونیک در راهنمای آنالین برنامه توضیح داده شده است.
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آرشیو منظم شمارههای مجله

امکان انتشار منظم چکیده و متن اصلی مقاله همراه با مشخصات دقیق
مقاله ،مشخصات پدیدآورندگان و اطالعات استناد
پس از انجام داوری الکترونیک و انجام اصالحات و تغییرات ویرایشی ،الزم است مقاله را صفحهآرایی و
به صورت فایل پی.دی.اف تنظیم کنید .آنگاه الزم است این فایل از پروندهی مقاله جایگزین فایل اصلی
شود .سپس در بخش مدیریت نسخههای نشریه ،نسخهی جدید تعریف کنید و مقاالت پذیرفته شده را در
این نسخه قرار دهید .چگونگی انتشار نسخههای جدید در راهنمای آنالین برنامه توضیح داده شده است.
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امکان تعریف نسخهی پیش از انتشار (زودآیند) وجود دارد .این
نسخه برای انتشار مقاالت زودتر از موعد چاپ کاربرد دارد.

مقاالت مربوط به هر نسخهی جدید
در قالب یک شماره ( )Issueمنتشر
میشوند و شمارههای مربوط
به یک سال در قالب یک دوره
( )Volumeقرار میگیرند.

تازهترین مقاالت در صفحهی اصلی پایگاه مجله نمایش داده میشوند .برای تنظیمات نوع نمایش متون ،لینکها و
آیکنها در صفحهی انتشار به تنظیمات بخش مدیریت نشریه مراجعه کنید.
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ورود به نمایههای معتبر
یکتاوب خروجی  XMLمناسب پایگاههای نمایهساز و امکان درج شناساگر
دیجیتال شیء ( )DOIرا فراهم کرده است.
یکتاوب با توجه به دستورالعمل اعالم شده از سوی پایگاه  ، ISCامکان تهیه خروجی  xmlمقاالت برای این
پایگاه را در سامانه نشریات فراهم کرده است .برای ارسال نیمهخودکار نسخههای نشریه به  ISCمیتوانید به
بخش مدیریت نسخههای نشریه مراجعه کنید.
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دقت کنید که قبل از دریافت خروجی باید تنظیمات عمومی ،تنظیمات ویژه نشریه و به ویژه بخش مشخصات
اصلی نشریه را به نحو صحیح تکمیل کنید تا اطالعات صحیحی در خروجیهای  XMLدرج شوند.

یکتاوب بنیانگذار روش انتقال اطالعات علمی با  XMLدر کشور است و  خروجیهای مناسب برای
پایگاههای اطالعاتی جهانی مانند  PubMedو  Index Copernicusرا فراهم میکند.

ابزار ثبت مقاالت در گوگل اسکالر با هدف تسهیل کار نمایهسازی مقاالت در این نمایه و با توجه به اهمیت
این معیار در رتبهبندی پایگاهها طراحی شده است.
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پشتیبانی از یکتاوب
خدمات اجرایی ،مدیریتی و آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی مدیریت استاندارد نشریات پژوهشی،
نظارت بر عملکرد یا اجرای استانداردها به خواست کارفرما
آمادهسازی مقاالت منتخب برای انتشار (ویرایش منابع ،چکیده ،عکس،
جدول ،نمودار ،ویرایش فارسی و انگلیسی)
نمایهسازی در نمایههای معتبر بینالمللی ()Web of Science, Scopus, PubMed

تهیهی چکیدهی گستردهی انگلیسی برای مقاالت فارسی (انتخاب بخشهای
الزم برای ترجمه از تماممتن ،واردکردن اطالعات مقاله به صفحات مربوط)
ثبت دی.او.آی ( )DOIوکراسمارک ( ،)CrossMarkبررسی سرقت ادبی و
دستیابی به مقاالت مشابه
آیا میدانید
دی.او.آی شناسهای یکتا برای هر شئ است تا از طریق آن ،نسخهای از شئ مربوط برای همیشه در
محیط وب در دسترس باشد« .شناساگر دیجیتال شئ»   Digital Object Identifierرا بنیاد بینالمللی
دی.او.آی ( )IDFدر سال  ۱۹۹۸تاسیس کرد و در سال  ۲۰۰۰با ایجاد نخستین موسسه ثبت آن یعنی
کراسرف ( )Crossrefعرضه شد.
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آموزش همیشگی
آموزش حضوری ،کارگاهی ،تلفنی ،برخط
شرکت یکتاوب نیروهای توانمندی را در واحد آموزش و پشتیبانی برای
تولید و بهروزرسانی راهنمای سامانهها ،پاسخگویی تلفنی و ایمیلی و برگزاری
جلسههای معرفی و آموزش به خدمت گرفته است.
همکاران ما در شرکت یکتاوب آمادهی برگزاری نشستهای آموزشی در
دورهی پشتیبانی هستند .آموزش در محل شرکت بدون پرداخت هزینه اما
برگزاری نشست آموزشی بیرون از تهران مستلزم پرداخت هزینه است.
سامانهها راهنمای جستوجوپذیر دارند که مدیران پایگاه از بخش مدیریت
سامانه میتوانند از آن بهرهمند شوند .افزون بر این ،میتوانند پرسشهای
خود را از همان بخش مدیریت برای پشتیبان نرمافزار بفرستند.
آیا میدانید
بیشاز  ۱۲۰۰پایگاه اینترنتی هوشمند برای مجالت پژوهشی ،همایشها ،انجمنهای علمی،
دانشگاهها و دیگر مراکز علمی با سامانههای یکتاوب راهاندازی شده است .راز این موفقیت
این است که در یکتاوب اساس کارها بر همکاری و بهرهگیری از نظرهای کاربران فرهیخته
در توسعهی سامانهها است.
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